
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”
REPERTUAR  SIERPIEŃ 2022

Ul. Gdańska 12, Lębork, www.lck-fregata.pl,
lckfregata@wp.pl 59 -8622-530

Rezerwacje telefoniczne od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 15.
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze w trakcie miesiąca.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące repertuaru dostępne są na stronie
www.lck-fregata.pl

Piątek, 29.07.2022
13:45 - DC Liga Super-Pets - PREMIERA
15:45 - DC Liga Super-Pets
17:45 - Thor: Miłość i grom (dubbing)
20:00 - Na chwilę, na zawsze

Sobota, 30.07.2022
13:45 - DC Liga Super-Pets
15:45 - DC Liga Super-Pets
17:45 - Thor: Miłość i grom (dubbing)
20:00 - Na chwilę, na zawsze

Niedziela, 31.07.2022
13:45 - DC Liga Super-Pets
15:45 - DC Liga Super-Pets
17:45 - Thor: Miłość i grom (dubbing)
20:00 - Na chwilę, na zawsze

Poniedziałek, 1.08.2022
18:00 - Zakazane piosenki - WSTĘP WOLNY - seans w ramach
obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wtorek, 2.08.2022
15:45 - DC Liga Super-Pets
17:45 - Thor: Miłość i grom (dubbing)
20:00 - Na chwilę, na zawsze

Środa, 3.08.2022
15:45 - DC Liga Super-Pets
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17:45 - Thor: Miłość i grom (dubbing)
20:00 - Na chwilę, na zawsze

Czwartek, 4.08.2022
15:45 - DC Liga Super-Pets
17:45 - Thor: Miłość i grom (dubbing)
20:00 - Na chwilę, na zawsze

Piątek, 5.08.2022
15:15 - DC Liga Super-Pets
17:30 - DC Liga Super-Pets
19:45 - Każdy wie lepiej – PREMIERA

Sobota, 6.08.2022
15:15 - DC Liga Super-Pets
17:30 - DC Liga Super-Pets
19:45 - Każdy wie lepiej

Niedziela, 7.08.2022
15:15 - DC Liga Super-Pets
17:30 - DC Liga Super-Pets
19:45 - Każdy wie lepiej

Poniedziałek, 8.08.2022
Kino nieczynne

Wtorek, 9.08.2022
17:30 - DC Liga Super-Pets
19:45 - Każdy wie lepiej

Środa, 10.08.2022
17:30 - DC Liga Super-Pets
19:45 - Każdy wie lepiej

Czwartek, 11.08.2022
17:30 - DC Liga Super-Pets
19:45 - Każdy wie lepiej

Piątek, 12.08.2022



18:00 - Lena i Śnieżek
19:45 - Każdy wie lepiej

Sobota, 13.08.2022
18:00 - Lena i Śnieżek
19:45 - Każdy wie lepiej

Niedziela, 14.08.2022
18:00 - Lena i Śnieżek
19:45 - Każdy wie lepiej

Poniedziałek, 15.08.2022
18:00 - Lena i Śnieżek
19:45 - Każdy wie lepiej

Wtorek, 16.08.2022
Kino nieczynne

Środa, 17.08.2022
18:00 - Lena i Śnieżek
19:45 - Każdy wie lepiej

Czwartek, 18.08.2022
18:00 - Lena i Śnieżek
19:45 - Każdy wie lepiej

Piątek, 19.08.2022
18:00 - Pies w rozmiarze XXL - PREMIERA
19:45 - Wrobiony - PREMIERA

Sobota, 20.08.2022
18:00 - Pies w rozmiarze XXL
19:45 - Wrobiony

Niedziela, 21.08.2022
18:00 - Pies w rozmiarze XXL
19:45 - Wrobiony

Poniedziałek, 22.08.2022



17:00 - Kabaret Hrabi w programie „Ariaci”
20:00 - Kabaret Hrabi w programie „Ariaci”

Wtorek, 23.08.2022
18:00 - Pies w rozmiarze XXL
19:45 - Wrobiony

Środa, 24.08.2022
18:00 - Pies w rozmiarze XXL
19:45 - Wrobiony

Czwartek, 25.08.2022
18:00 - Pies w rozmiarze XXL
19:45 - Wrobiony

OPISY

Na chwilę, na zawsze
Romans/Polska/105 min/od 15 lat

Pola jest u szczytu popularności – w wieku zaledwie 22 lat wypełnia sale na
swoich koncertach i odnosi ogromne sukcesy w branży muzycznej. Pewnego dnia,
po jednym ze swoich występów, dziewczyna pod wpływem alkoholu doprowadza do
wypadku samochodowego. Aby wyciszyć sprawę, ojciec, a zarazem menadżer
gwiazdy umieszcza ją w ośrodku terapii i leczenia uzależnień, gdzie piosenkarka
zostaje zmuszona do pracy społecznej. Wkrótce poznaje tam Borysa –
charyzmatycznego instruktora, słynącego z niekonwencjonalnych metod pracy. On
również był kiedyś popularnym muzykiem, ale wpadł w pułapki wczesnej sławy. Mimo
początkowej nieufności, para zbliża się do siebie dzięki wspólnej muzycznej pasji.
Niestety na drodze rodzącego się uczucia stają skrywane tajemnice z przeszłości
Borysa i wisząca na włosku kariera Poli. Czy dla dwójki osób, które tak wiele dzieli,
jest szansa na szczęście i prawdziwą miłość?

Thor: miłość i grom
Fantasy, przygodowy/USA/119 min/od 13 lat

"Thor: Miłość i grom" wytwórni Marvel ukazuje Boga Piorunów w obliczu
wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął - konieczności znalezienia wewnętrznego
spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr
Rzeźnik Bóstw pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby się mu przeciwstawić,
Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię, Korga oraz swoją byłą, Jane Foster, która
- ku jego zdziwieniu - posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej



niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by
rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i powstrzymać go, nim będzie za późno.

Każdy wie lepiej
Komedia/Polska/90 min/od 15 lat

Zakochani Ania i Grzesiek próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch
odmiennych światów. Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „żyli długo i
szczęśliwie”... ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy
zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele
różni, ale mają jeden cel – rozbić związek Ani i Grześka. Czy nowa relacja ma
szansę przetrwać najazd swoich rodzin?

DC LIGA SUPER-PETS
Animacja, akcja, Sci-Fi/USA/105 min/od 7 lat

Superpies Krypto i Superman są nierozłącznymi przyjaciółmi o tych samych
supermocach. Ramię w ramię zwalczają przestępczość w Metropolis. Superman,
razem z resztą Ligi Sprawiedliwości, zostaje jednak uprowadzony. Krypto musi
przekonać naprędce zebraną grupę zwierzaków ze schroniska – Asa Bat-psa, świnkę
zwisłobrzuchą PB, żółwia Mertona i wiewiórkę Chipa – do zapanowania nad
własnymi, dopiero co odkrytymi mocami i pomocy w uratowaniu superbohaterów.

Lena i Śnieżek
Familijny, komedia/ USA/90 min/od 7 lat

Para niezdarnych złodziejaszków kradnie białe lwiątko i próbuje dostarczyć je
do bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch
ucieka. Przypadkiem znajduje go Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co
przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek,
szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Lena boi się jednak, że lwiątko może jej
zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy
jednak zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop
Śnieżka ponownie wpadają złodzieje i ich zleceniodawca. Czy Lena zdoła ochronić
białego lwa przed grożącym mu niebezpieczeństwem?

Wrobiony
Kryminał/Polska/101 min/od 15 lat

Zagadkowa śmierć, zaginione XVII-wieczne arcydzieło i intryga z wielkimi
pieniędzmi w tle. Dominik (Piotr Adamczyk), wybitny badacz historii sztuki z
Uniwersytetu Wrocławskiego, wyrusza do malowniczego Porto Ercole by na miejscu
zebrać materiał naukowy na temat ostatnich lat życia Caravaggia. Na miejscu
okazuje się, że tuż przed jego przyjazdem, w mieście dochodzi do nagłej śmierci



innego pasjonata twórczości barokowego artysty. Zmarły ojciec Tornatore poświęcił
życie poszukiwaniu dzieł malarza i wierzył, że uda mu się odnaleźć bezcenny obraz
„Maria Magdalena w ekstazie”, którego los od wieków pozostawał nieznany. Zapiski
ojca Tornatore przez przypadek trafiają w ręce Dominika, który z pomocą nowo
poznanego duchownego ojca Paolo (Luca Calvani) postanawia kontynuować
poszukiwania zaginionego obrazu. Ekscytująca początkowo przygoda zmienia swoje
niewinne oblicze, gdy okazuje się, że na tropie unikalnego płótna jest również włoska
mafia, a działaniom poszukiwaczy zaczyna przyglądać się policja oraz tajemnicza
piękność, Sylvia (Alessandra Mastronardi). Dominik zostaje uwikłany w
niebezpieczne śledztwo, które ujawnia kulisy międzynarodowej intrygi. Walcząc z
czasem i z potężnymi przeciwnikami próbuje rozwikłać skrywaną przez wieki
tajemnicę obrazu.

Pies w rozmiarze XXL
Animacja, familijny, przygodowy/USA/88 min/b.o.

Marmaduke to pies kanapowy, który wyrósł na dużego zwierza daleko
wykraczając poza rozmiary standardowej kanapy. Z jednej strony uwielbia zabawę i
kłopoty, ale w głębi serca czuje się odpowiedzialny za swoich opiekunów, których
kocha najmocniej na świecie. Pewnego dnia seria jego wygłupów w postaci filmu
video trafia do Internetu i w błyskawicznym tempie czyni go sławnym. Wielkim psem
o jeszcze większym sercu zaczyna interesować się światowej sławy treser, który
stawia sobie za punkt honoru nauczenie czworonoga akrobatycznych sztuczek i
żelaznej dyscypliny. Życiem Marmaduke’a i jego ludzkiej rodziny zawładnie świat
pokazów psów rasowych oraz cała masa zadzierających do góry swoje mokre nosy
psich ślicznotek i szczerzących się groźnie rywali. Czy wyszczekany bohater uwierzy
w siebie i zdobędzie tytuł najlepszego pupila świata?


